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Tartsd be a beküldési határidőt! Csak
akkor  használj  pótlapot,  ha  a  meg-
oldás semmiképp nem fér be a kiha-
gyott  helyre.  Tervezd  meg  a  megol-
dást! Írj olvashatóan!

1.   Töltsd ki a táblázatot! Vigyázz a mértékegységekre (15 pont)
Erő Az erő irányába eső

elmozdulás
Az erő munkája A munkavégzés

időtartama
Teljesítmény

5 N 10 m 5 s

200 N 1000 J 100 W

0,05 km 10 s 100 W

10 cm 5 J 10 s

2944 N 147,2  kJ 2 LE

2. Mekkora és milyen irányú erővel kell hatni a mellékelt ábrán látható S2 kötélre,
hogy  a  7  kg-os  teher  egyenletesen  emelkedjen  felfele?  A csiga  és  a  kötél  súlya
elhanyagolható, g=10 N/kg.        (10 pont)

 

3.   A játszótéri lipinka 6 m hosszú és középen van alátámasztva. A forgásponttól 1,5 m-
re  ülne  a  40  kg-os  Aranka.  Hová üljön  az  50  kg-os  barátnője,  hogy egyensúlyban
legyenek? Készíts vázlatos rajzot is az erők feltüntetésével!        (10 pont)

4.  Ferike 40 cm magas szánkóra 250 N erővel  emelte  fel  az olajoskannát,  majd a szánkót  állandó
sebességgel vízszintes úton vízszintes irányú erővel 350 métert húzta hazáig. Mekkora munkát végzett
összesen Ferike, ha a súrlódási erő 30 N?                    (10 pont)
  

 



5.   Berci péntekenként fociedzésre jár. Otthonról indul. Miután megteszi az összút negyedét és még 250
métert éppen Áronék kapuja előtt halad el. Áron is csatlakozik hozzá, és együtt mennek tovább. Miután
megteszik  a  maradék  út  negyedét  és  még  125  métert,  már  csak  250  métert  kell  megtenniük  a
sportpályáig. Mekkora távolságra van Berciék háza a sportpályától?           (10 pont)

6.   Az alkohol sűrűsége 0,8 kg/l, a vízé 1000 kg/m3.  Mekkora lesz a keverék sűrűsége, ha 100-100 g
alkoholt  és  vizet  összekeverünk?  Hát  akkor,  ha  100-100  cm3 alkoholt  és  vizet  töltünk  össze?   A
térfogatveszteségeket elhanyagoljuk.            A feladatot pótlapon oldd meg!        (10 pont)

7. Tamás és Tamara egymástól 110 m-re állnak, és egyszerre indulnak egymás felé 2 m/s, illetve 1,2
m/s állandó sebességgel. Elindulásuk pillanatában a Tamás orrán heverő légy is elindul és folyamatosan
röpköd Tamara és Tamás orra között 5m/s  állandó sebességgel. Mekkora utat fut be a légy addig, amíg
találkozik Tamás Tamarával?            (10 pont)

8. Számítsd ki, mekkora erővel tudunk felemelni egy két mázsás ládát (g≈10 N/kg), ha:
a) Ideális állócsigát használunk

b) Ideális mozgócsigát használunk

c) 30 fokos hajlásszögű lejtőt használunk és nincs súrlódás

d) 3 ideális mozgócsigából álló archimédeszi csigasort használunk

e) r=10 cm és R =0,5 m sugarú hengerkereket használunk
          (10 pont)

9. Gyakorlati feladat:Szükséged van 12 db kockacukorra, beosztásos vonalzóra, mérőhengerre, vízre.
Ha nincs mérőhengered egy nagyobbacska műanyagfecskendővel is elboldogulsz, ha ötletes vagy.
  a) Építs a kockacukrokból egy téglatestet és határozd meg a  térfogatát, majd ennek alapján
számítsd ki egy kockacukor átlagos térfogatát! Mérd meg egyetlen kockacukor oldalélét és határozd meg
így is a térfogatát!  Van-e eltérés a két eredmény között? Miért?
            b) Oldd  fel  előzőleg  meghatározott  térfogatú  vízben  a  12  kockacukrot,  majd  a
térfogatkülönbségből is határozd meg egyetlen  kockacukor átlagos térfogatát! Van-e eltérés az a)  és b)
pontokban  kapott  eredmények  között?  Magyarázd  meg  az  eltérés  okát!  Mérési  eredményeidről,
következtetéseidről számolj be maximum egy A4-es oldal terjedelemben.            (15 pont)


